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जॉन चैऩभैन अभेरयकेचा अवा एक 
रोकनामक आशे की जो खया तय एक वाभान्म 
व्मक्ती शोता. दोनळे लऴााऩूली त्माने आऩल्मा 
देळात काशी ठठकाणी वपयचॊदाची झाड े
रालरी.ज्माभुऱे रोक त्मारा जॉनी एप्पऱसीड 
च्मा नालाने ओऱखू रागरे शोत.े  

त्माची कशाणी अततळम अनोखी आणण 
योचक आशे. ऩण काऱाफयोफय त्मात अनेक गोष्टी 
लाढलून वाॊगगतल्मा गेल्मा. काशी गोष्टी तय कधी 
घडल्माशी नव्शत्मा. ऩण शे तय वत्म आशे की 
जॉनी रोकाॊफयोफय प्राणमाॊलयशी पे्रभ कयत शोता. 
अभेरयकेतीर गदी आणण जॊगरवुद्धा त्मारा पाय 
प्रप्रम शोत.े 

जॉनी एप्ऩरवीडच ेखये नाल जॉन चैऩभैन 
शोत.े तो श्जथे जाईर ततथे वपयचॊदाच ेफी रालत 
अवे.म्शणून त्माच ेनाल जॉनी एप्पऱसीड ऩड़रे शोत.े   



जॉनीचा जन्भ 26 वप्टेंफय 1774 योजी   
भेवाचुवेट्व भध्मे झारा शोता. त्माच ेलडीर ळेतकयी 
शोत.े लडडराॊफयोफय ळेतात काभ कयामरा त्मारा 
आलडत अवे. 

ऩण जॉनीरा वपयचॊदाच्मा झाडाॊची काऱजी 
घ्मामरा त्मारा वगळ्मात जास्त आलडत शोते. 
वपयचॊदाच्मा झाडालय चढून प्रऩकरेरे रार–रार 
वपयचॊद तोडणमात त्मारा पाय आनॊद लाटामचा.   



जेव्शा जॉनी तरुण शोता. त्मालेऱी काशी 
रोक ऩश्वचभेकड ेओठशमो भध्मे आणण इतय दयू 
जागाॊलय जालून याशू रागरे शोत.े जे रोक  

वगळ्मात आधी ततथे गेरे शोत ेत्माॊना आऩरे घय 
फाॊधणमावाठी आणण ळेती कयणमावाठी जॊगर  

काऩाले रागत शोत.े त्माभुऱे वपयचॊदाची झाडॊ 
रालणमावाठी लेऱच नव्शता.      



जॉनीरा जेव्शा वभजरे की ऩश्वचभेत याशणाऱ्मा 
रोकाॊकड ेवपयचॊदाची झाड ेनव्शती तवे्शा त्मारा पाय लाईट 
लाटरे शोत.े त्माची अळी इच्छा शोती की त्मा रोकाॊना वुद्धा 
लवॊत ऋतू भध्मे वपयचॊदाच्मा गुराफी कळ्मा फघामरा 
मभऱाव्मात. त्मारा भाठशत शोत ेकी भोठी, प्रऩकरेरी वपयचॊदे 
खाणमात त्मा रोकाॊना भजा मेईर. आणण थॊडीत गयभ 
गयभ वपयचॊदाच ेऩाम खाणे त्माॊना आलडरे.  

“मा रोकाॊना भदत कयणमाचा भागा भरा 
वाऩडामरा शला,” जॉनीने स्लतःळीच म्शटरे.  



ओशीमोत जाणाऱ्मा प्रत्मेक कुटुॊफारा जॉनी 
वपयचॊदाच ेएक झाड देलू इश्च्छत शोता. ऩण त्मा 
रोकाॊच्मा गाड्मा आधीच जरुयी वाभानाने बयरेल्मा 
अवत.कोणाच्माच गाडीत झाड ठेलणमाइतकी जागा 
नव्शती. 

तवे्शा जॉनीच्मा भनात त्मा रोकाॊना वपयचॊदा 
च्मा बफमा देणमाचा प्रलचाय आरा. तो जेव्शा वपयचॊद 
खात अवी तवे्शा तो त्मातरी फी वाॊबाऱून ठेले. त्मा 
बफमा तो कातडी प्रऩळलीत जभा करून ठेलत अवे. जे 
रोक त्माच्मा घयालरून जात अवत त्माॊना तो त्मा बफमा 
देई.  



“फी भातीत रालून त्मारा काट्माॊच े
कुॊ ऩण कया,” जॉनी म्शणे, “शरयण छोटी योऩे 
खाऊन टाकतात, झाडाजलऱ गलत लाढणाय नाशी 
माची काऱजी घ्मा.”  

 बफमाॊवाठी वगऱेजण त्माच ेआबाय 
भानत शोत.े ऩण बफमा रुजलणमाचा आणण 
वपयचॊदाच्मा झाडाची काऱजी घेणमावाठी 
रागणाया लेऱ कोणाकडचे नव्शता. 



एक ठदलव जॉनीच्मा भनात एक चाॊगरा 
प्रलचाय आरा. “भी ओठशमोरा जात आशे,” त्माने 
आऩल्मा आईलडडराॊना वाॊगगतरे. “ततथे याह्मरा 
गेरेल्मा रोकाॊवाठी भी वपयचॊदाची झाड ेरालणाय.”  

“ऩण ततथे तू एकटा ऩडळीर,” त्माच ेलडीर 
म्शणारे. “तुरा तुझ्मा ऩरयलायाची आणण मभत्ाॊची कभी 
जाणलेर.” 

 



 “आणण त्मा प्रलयाण बागात तू एकटा जालू 
ळकत नाशी,”आई म्शणारी. “ततथे ककती जॊगरी जनालयॊ 
अवतीर, आणण जय तू फपााच्मा लादऱात अडकरा तय? 
तू ततथे कुठे झोऩणाय?” 

  “भी भोकळ्मा आकाळाखारी झोऩेन,” जॉनी 
म्शणारा. “आकाळ शे वगळ्मात चाॊगरे छप्ऩय आशे, जे 
कोणाराशी मभऱू ळकत.े” 



जॉनीच्मा आई लडडराॊना आता काऱजी लाटू 
रागरी.कायण त्माॊना भाठशत शोत ेकी, जॉनीने जाणमाचा 
तनवचम केरा शोता. त्माॊनी त्मारा वाभान गोऱा 
कयणमाव भदत केरी. आईने त्माच्मावाठी स्लेटय प्रलणरे. 
स्लमॊऩाकावाठी वगळ्मात चाॊगरे बाॊड ेठदरे, ज्मात तो 
अन्न मळजलू ळकेर.  

 जाणमाआधी जॉनी वपयचॊदाचा ज्मूव 
फनलणाऱ्मा कॊ ऩनीत गेरा. ततथे ज्मूव कयणमावाठी खूऩ 
वाऱ्मा वपयचॊदाचा उऩमोग केरा जात शोता. जॉनीने 
त्माॊच्माकड ेवपयचॊदाच्मा बफमा भागगतल्मा. 

“श्जतक्मा बफमा शव्मा तलेढ्मा घेलून जा,” 
कॊ ऩनीचा भारक म्शणारा. 



जॉनीने इतक्मा बफमा घेतल्मा की तो 
आऩरे वला वाभान त्मा फॉगेत तो ठेलू ळकरा 
नाशी.त्माने आईने ठदरेरी कढई डोक्मालय ठेलरी. 

“शी तय भस्त टोऩी झारी,” तो म्शणारा.  



प्रलाव कठीण शोता.वपयचॊदाच्मा बफमा घेलून जॉनीरा 
ळेकडो भैर ऩामी चाराले रागरे. 

 यस्त्मात थाॊफून तो एखाद्मा ळेतकऱ्मारा भदत 
कयत अवे.त्मारा राकडॊ पोडून देत अवे. ककॊ ला झाडारा कुॊ ऩण   
करून देत अवे. ज्माॊना तो भदत कयत अवे ते त्मारा जेलामरा 
त्माॊच्मा घयी फोरालत अवत. त्मारा जेलू घारत. अळा प्रकाये 
त्माचे रलकयच खूऩ वाये मभत् झारे. 



जॉनीरा चाॊदणमात झोऩामरा आलडत शोते. 
त्माच्मा आईरा जॊगरी जानलयाॊच्मा फाफत गचॊता 
कयणमाची गयज नव्शती. वगऱे प्राणी त्माच्मालय पे्रभ 
कयत शोत.े एकदा फपााच्मा बमॊकय लादऱात एक 
अस्लर जॉनीरा गचटकून झोऩरे शोत.े   



 ळेलटी जेव्शा जॉनी ओठशमोरा ऩोशचरा 
तवे्शा त्माने नदीच्मा ककनाऱ्मालय फी रालरे. बफमाॊना 
वुयक्षषत ठेलणमावाठी त्माने त्माच्मा फाजूरा काटे 
रालरे ल कुॊ ऩण केरे. 

 भग जॉनी दवुयीकड ेगेरा आणण ततथेशी 
त्माने बफमा ऩेयल्मा. ऩण तो ऩयत मेलून बफमाभधून 
तनघारेल्मा छोट्मा योऩाॊची देखबारशी कयत अवे. 



 जेव्शा छोटी योऩे भोठे झारे तवे्शा त्माने 
त्माॊना जमभनीतून फाशेय काढरे. ती योऩे त्माने ततथे 
याशणाऱ्मा रोकाॊना नेलून ठदरी. त्माभुऱे त े
वपयचॊदाच ेझाड रालू ळकतीर.  

”काशी लऴाातच तुम्शी मा झाडाची पऱे खाऊ 
ळकार,” जॉनी म्शणारा. “आणण लवॊत ऋतूभध्मे 
वपयचॊदाच्मा गुराफी कळ्मा ऩाशू ळकार. इतके वुॊदय 
दृवम कुठेशी ऩाशमरा मभऱणाय नाशी.” 



ओठशमो भध्मे याशणाऱ्मा रोकाॊच्मा 
घयाजलऱ जॉनीने शजायो झाड ेरालरी. थोड्मात 
काऱात रोक त्मारा जॉनी एप्ऩरवीडच्मा नालाने 
ओऱखू रागरे. 

 तो अनेक प्रकाये रोकाॊना भदत कयत 
अवे.तो ऩडरेरी झाड ेशरप्रलणमाव भदत कयत 
अवे.धान्म ऩेयत अवे. घयावाठी पतनाचय कयत अवे. 

रोक त्माच्मा मेणमाची उत्वुकतनेे लाट 
फघत अवत. 

 “चरा भुराॊनो, शात-तोंड धुलून जेलामरा 
चरा,” आमा आऩल्मा भुराॊना म्शणत. “जॉनी 
एप्ऩर वीड आज यात्ी आऩल्मा घयी जेलामरा 
मेणाय आशे.” 



जॉनी एप्ऩरवीड ने आऩरे वला जीलन रोकाॊना 
भदत कयणमात व्मतीत केरे. त्माच्मा जीलनकाऱातच 
ओठशमो याज्मात वगऱीकड ेवपयचॊदाच्मा कळ्माॊचा वुॊगध 
ऩवरू रागरा शोता. आजशी रोक जेव्शा वपयचॊदाच्मा 
फागा फघतात तवे्शा त्माॊना जॉनी एप्ऩरवीडची आठलण 
मेत.े  

समाप्त  


